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ПРоТокOЛ Nе 133-21

здсiддння Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони прачi

16,04.202l р.

Комiсiя у складi:
Голови комiсii,Щержпрацi:

Сажiенка В.В. - т.в.о. Голови ,Щерlttпрачi

м. Киiв

Засryпника голови KoMicii:

Семчука P.I.

ЧлeHiB KoMicii:

- началыtика Головпого управлiння ,Щсржпраui у
китвськiй областi

об'екгах пiдвищеноi небезпеки управrriнtrя нагляду в
промисловостi i на об'скгах пiдвищеноi небезпеки
Головного управлiння,Щержпрачi у КиiЪськiй
областi

Мацiяшка В.А. - засryпника керiвника департамешry з охорони прачi
Федерачii профспiлок УкраiЪи, (за згодою)

Баношенко Н.М. - викладача Державного пiдприсмства "Головний
IIавчаJIьно-методичний чснтр,Щержпрачi" (за
зголоrcl)



створена на пИставi наказу ДерrФрацi вiд l5,05.2017 р, N965 перевiрила зндння насryпЕих

зzконодitвIшх та нормативно-прitвових aKTlB з охорови працI:

!БН B.2,5-20:20l8 Газопостачаяяя (!БН В,2,5-20:2018); Загальнi вимоги стосовно

забезпечепня рботодавцями охорони працi праuilrникiв (НПАОП 0,00-7.11-12); Законодавчi

акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домеrlичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки,

пожежноi безпеюI (Зага,,Iьний курс з ОП); Iнстукцiя з органiзацii безпечяого ведевня вогневих

робiт на вибухопожежоflебезпечних та виб),хонебезпечних об'екгах (НПАОП 0.00-5.12,0l);
Празила безпеки систем гtlзопостачztнЕя (НПАОП 0,00-1.76-I5); Правила безпечяоi
експлуатачiТ магiстраJrьIiих газопроводiв (НПАОП 60,З-1.01-10); Правила охорони працi на

автомобiльному транспортi (НПАОП 0,00-1.62-12,1; Правила охорони праIli пiд час ваяmжно-

рзвантФ{qваJIьвих рбiт (НПАОП 0.00-1,75-15); lIравила охорони прачi пiд час виконання

робiт на висотi (НПАОП 0,00-1.15-07); Правила о)iорони працi пtд час експлуатацii
вантФкопИiймальних KpaHiB, пiлiймальних пристро'iв i вiдповiдяого обладнання (НПАОП 0,00-
1.80- 18); Правипа охорони працi пiд час експлуатачiТ навантажувачiв (НПАОП 0,00- 1,83-18);

Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском (НПАОП 0.00-
1,81-18); Правила охорони прачi пiл час роботи з ]нструментом та пристоями (НПАОП 0,00-

t.71-13); Система стандартiв безпеки працi, Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi

ЦБН) (НПАОП 45.2-7.02-12); Типова iвсФукцiя з орrанiзацiТ безпечноIо ведення

газонебезпечних робiт (НПАОП 0.00-5.1 1-85) у наступних прачiвпикiв:
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Вiйськова чдстиш Р 9000
СБ Укра'iяи

АкцiонФне товариство
"киiвгаr"

АТ'Укртранснфп"

КП "ЗалорiзькиП обласний
цснтр охорони працi"

Запорiзькоi обласноi ради

вiйськова часгина Р 9000
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нrиоп 0.00-1,l5_07
нпАоп 0.00-1-76-15
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tпАоп 0.00_1,71-1]
нпАоп 0.00-1 ,76-15
нпАоп 0.00-1,t1-1t

Загальний курс з ОП

Золмьний курс з ОП
шиоп 0.00-1,62_ 12

нtиоп 0.00_1,75-15
нпАоп 0.00-1,E0-18
нпАоп 0.00_5,l I_85

Загальний курс з ОП
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д€рха!F оТ адм iнiсФацii)
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Загальний курс з ОП

Зsга,lьний курс ! ОП
нпАоп 0.00-7.1 1-12

Зsгмьний курс з ОП
нпАоп 0,00.1,81_I8
нtиоп 0,00-5,l2-0I
нпАоп 60,з_l,0l _] 0

Загальний курс з ОП

Загмьний курс з ОП

.ЩН B,2,5-20:20l8
Загальний курс з ОП
нIиоп 0,00-1.76-I5
нпАоп 0.00- 1.81-18
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Вiкгорвич

27 Попом!рчук
<Dелiр
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вiлськом частпш Р 900о
СБ Ухрш]нп

ЮВ "КРОМБЕРГ ЕНД
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Загальний к},рс з ОП

Загмьниf, курс з ОП
нtlАоп 0.00_1.80_18
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Загальний курс r ОП
нIиоп 0.00-L7б_l5
нпАоп 0,00-1,E1_ IE
нпАоп 60,з-1.01-10

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00-1,76-15
нпАоп 0,00_1 81-18
нлАоп 45,2_7,02-12
нIIАоп 60,з_1.01_10

Загальний курс з ОП
нпАоп 0.00- 1.81_18

нпАоп 0,00_5.1 l-E5
нпАоп 0,00-5.12_0l
нпАоп 60.3- 1,01-10

Загмьний курс з ОП
нпАоп 0.00- 1,62-] 2

нпАоп 0,00-L80-I8
нtиоп 0,00_1,81-1E

Загвльний ryрс з ОП

Залбльний курс з ОП
нпАоп 0.00-1.б2-12
нпАоп 0,00-1.8]-l8
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Загальний курс з ОП
нпАоп 45.2.7.02_|2
нпАоп 60.з-1.0l -I0

Загальний кур з ОП
нIиоп 0,00-1,76_ 15

нпАоп 0,00_1,81-18
нItАоп 60,з- l,01-10
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з5 шевченко
Олександр
Вололимирвич

штякз
Сергiй
васшьович

ровз
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Голова комiсii,Щержпрацi

Засryпник голови KoMicii

Члени

Bif,cbKoвa часгина Р 90о0
СБ УФаiни

АТ "Оператор
газорозподiльвоi сисгеми

зб знае Загальний курс з ОП

Не здамв Загальний курс з ОП

ко В.в.

Семчук P,L

Мартиненко В.В,

Мацiяшко В.А.

Б&rошенко н,М.

Дlпвищчi 1604 202l


